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Memo:  Gebruik niet speelgerechtigde speler 

Datum: 15 maart 2017 

Auteur:  Harmen Spijkers, bestuurslid Hockey 

Het is een goed gebruik bij MHC Rosmalen dat spelers uit andere teams bij elkaar 

invallen. Als bestuur juichen we dit toe, omdat elk team dan met voldoende spelers 

de wedstrijden in kan gaan. Echter zijn er door de hockeybond wel regels opgesteld 

ten aanzien van speelgerechtigheid en invallen van spelers bij andere teams. De 

regels die hiertoe door de bond zijn opgesteld zijn terug te vinden via de website, 

onder de link: 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelgerechtigheid-veldhockey  

In de praktijk blijkt niet elk team of elke begeleider/coach op de hoogte van de regels 

speelgerechtigheid en invalregels. Indien overtreding van deze door de bond worden 

waargenomen of bewezen heeft dit consequenties voor het team en de vereniging. 

Om die reden willen we graag de sancties met jullie delen en de bijbehorende 

verantwoordelijkheid ervan toelichten. 

Sancties: 

• Geldboete die kan oplopen tot € 250,00 voor het team dat gebruik heeft 

gemaakt van een niet speelgerechtigde speler. 

• Geldboete die kan oplopen tot € 250,00 voor de club waarvan het team een 

niet speelgerechtigde speler heeft gebruikt. 

• Drie punten in mindering voor het team dat gebruik heeft gemaakt van een 

niet speelgerechtigde speler. 

• De wedstrijd(en) waarbij niet speelgerechtigde spelers zijn opgesteld worden 

afgedaan met een 3-0 verlies. 

Het bestuur kan en wil niet de consequenties nemen van de risico`s die door teams, 

spelers en coaches worden genomen. Om die reden delen wij graag dit protocol met 

u als begeleider/coach van het team. De sancties zullen namelijk bij het team 

neergelegd en ten uitvoer gebracht worden. Dit geldt ook voor de geldboete die aan 

de club toebedeeld kan worden.  

Het bestuur vertrouwt er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten 

er naar aanleiding van deze memo vragen zijn kan u contact opnemen met het hoofd 

van de technische commissie van de vereniging. 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelgerechtigheid-veldhockey

